
Въпрос  №38 

 

>>> Dan Angelov <dan.e.angelov@abv.bg> 30.9.2016 г. 08:46 ч. >>> 

Здравейте, 

 

Желая да кандидатствам по проекта "Техностарт 2" и мога да подам по посочения ред всички 

необходими документи в срок до 17.10.2016. 

Въпросът ми е: Пътуване в чужбина в периода 16-24.10 ще се отрази ли зле на одобрението на 

проекта ми и на следващите операции (като откриване на сметка и пр.)? 

 

Благодаря Ви. 

 

Отговор №38 

Здравейте г-н Ангелов, 

След 17.10. екипът на проект Техностарт ще извърши административна оценка, което също отнема 

няколко дни. 

Така че Пътуването в чужбина в периода 16-24.10, няма да се отрази върху проекта за следващите 

операции... 

 

Въпрос №39 

>>> Ivaylo Niklenov <ivailo_niklenov_@abv.bg> 30.9.2016 г. 09:39 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Бих искал да задам следните 2 въпроса: 

 

1) Проекти, чиято цел е да създадът софтуерен продукт или интернет сайт биха ли могли да бъдат 

участници по този проект; 

2) Позволено ли е кандидатите да имат трудов договор с друга фирма по време на изпълнението на 

проекта? 

 

Благодаря!   

Поздрави И.Н. 

 

Отговор №39 

Здравейте г-н Никленов, 

Проект „Техностарт 2” финансира стартиращи технологични фирми само в сферата на 

промишлеността и научната и развойна дейност.  

 Потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа 

дейност в следните допустими сектори /раздели/ кодове съгласно Класификацията на 

икономическите дейности 2008 г. (КИД-2008), утвърдена от НСИ: 

1. Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“, с изключение на 

помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се 

прилага; 
 



2. Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само 

кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“. 

 

Въпрос №40 

>>>Eleonora Gerizovska <eleonora_g@abv.bg> 1.10.2016 г. 16:53 ч. >>> 

 

Здравейте, пише Ви Елеонора Геризовска, след запознаване с кодовете от КИД - 2008 имам нужда 

от съвет, за да определя най-точно дейността, с която искам да кандидатствам. Мога ли да посоча 

едновременно код 22.29; 23.69;25.61;25.62 например. И при тези дейности може ли да се използват 

суровини, които са битови отпадъци, бработени, за да се пречистят преди ползване. 

Благодаря предварително 

 

Отговор №40 

Здравейте г-жо Геризовска, 

трябва да посочите един от тези кодове и ако бъдете одобрена трябва да регистрирате фирмата си 

по него в Агенцията по вписванията.  

Въпрос №41 

>>> Iva Pavlova <ivappavlova@hotmail.com> 2.10.2016 г. 21:42 ч. >>> 

Здравейте, 
 
Във връзка с кандидатстването по проект Техностарт 2 бихме искали да зададем следните 
въпроси: 
1. Възможно ли е съвместното кандидатстване по проект на двама студенти, които са 
партньори? 
2. Възможно ли е да бъде удобрен проект, който включва закупуване на суровини, които 
не са с местен произход и преработването им в готов продукт (екологично и здравно 
ориентиран) и въвеждането му на пазара? 
3. Възможно ли е след прикоючването на мониторинга, участие в друг проект? 

4. Разходите за заплати влизат ли в допустимите? 

5. Признават ли се разходи за наети лица на граждански договор? 

6. Допустими ли са разходи за лизинг на ДМА? 
 

Благодаря, 
Ива Павлова 
 

Отговор №41 

Здравейте г-жо Павлова, 

ето и отговорите на вашите въпроси: 

1.По проекта може да кандидатства само един кандидат т.е.индивидуално, който ако бъде одобрен 

трябва да регистрира ЕООД или ЕТ и самият кандидат да бъде и собственик и управител на фирмата 



за срока на изпълнение на договора. Няма пречка към фирмата Ви да бъдат наети и други лица, 

които да участват в дейността.  

2.Няма ограничение относно произхода на закупуваните от вас суровини, т.е. те могат да бъдат 

закупени и от България и от чужбина. 

3.Възможно е да участвате и в други проекти и по време на мониторинга и след него, няма 

ограничения, стига да спазвате условията и изискванията за участие по проектите, 

4.Разходите за труд са недопустими разходи по проекта. Ако вие имате разходи за заплати, те 

трябва да са за Ваша сметка. 

5.Признават се само в случаите при отчитане на разходите за наем на помещения, когато 

наемодателя е физическо лице, а не юридическо лице. 

6.Разходите за лизинг са недопустими по проекта. 

 

Въпрос №42 

>>> Vesela Georgieva <vees.georgieva@gmail.com> 3.10.2016 г. 10:12 ч. >>> 

Здравейте, 

Допустим ли е кандидат, който е имал фирма, но тя е зактита и при проверка в Търговския регистър 

няма данни за фирми на кандидата? 

 

Отговор №42 

Здравейте г-жо Георгиева, 

Да, в този случай е допустим. 

Въпрос №43 

>>> <zori.gospodinova@gmail.com> 4.10.2016 г. 11:46 ч. >>> 

Здравейте! 

Казвам се Зорница Господинова, защитила съм магистърска теза през ноември, 2013-та година в 

НБУ и се дипломирах през 2014-та година. Мога ли да участвам в програма „Техностарт-2” 

Благодаря Ви! 

С уважение, 

Зорница Господинова 

 

Отговор №43 

Здравейте Зорница! 

Вижте отговор №2 на страницата на Министерство на икономиката за допустими кандидати по 

проекта. 

 

 

 

 



Въпрос №44 

>>> Zhivko Todorov <z.todorov1314@gmail.com> 4.10.2016 г. 08:15 ч. >>> 

Здравейте, 

Казвам се Живко Тодоров и се интересувам от кандидадстване по програма Техностарт 2. 

През месец юни съм завършил бакалавър в Холандия и разбирам, че е необходим 

легализиран превод на дипломата ми. Въпросът ми е следния: 

Необходим ли ми е Апостил на дипломата, тъй като до колкото съм наясно мога да го 

получа само и единтвено в Холандия, а от скоро съм пребиваващ в България?  

Също така, самата диплома ми се състои от удостоверение, лист с оценките и няколко 

страници допълнение с печат от университета. Всичките ли са ми необходими? (за 

справка вижте прикачванията). 

Благодаря предварително, Живко Тодоров 

 

Отговор №44 

Уважаеми господин Тодоров, 

във връзка с Вашите въпроси Ви информираме за следното: 

Не е необходим Апостил за дипломата за нуждите на кандидатстване по проекта. 

Съгласно правилата, е необходимо копие от дипломата (в случая от университета от 

Холандия за бакалавърската степен) с легализиран превод на български език. От 

приложените от Вас документи е необходим превод на всички тях, без листа с оценки. 

 

Въпрос №45 

>>> <zori.gospodinova@gmail.com> 4.10.2016 г. 11:46 ч. >>> 

Здравейте! 

Казвам се Зорница Господинова, защитила съм магистърска теза през ноември, 2013-та 

година в НБУ и се дипломирах през 2014-та година. 

Мога ли да участвам в програма „Техностарт-2” 

Благодаря Ви! 

 

С уважение, 

Зорница Господинова 

Отговор №45 

Здравейте Зорница! 

Вижте отговор №2 на страницата на Министерство на икономиката за допустими 

кандидати по проекта. 
Екип на Техностарт 

 

 

 

 

mailto:zori.gospodinova@gmail.com


Въпрос №46 

>>> Zhivko Todorov <z.todorov1314@gmail.com> 4.10.2016 г. 08:15 ч. >>> 

Здравейте, 

Казвам се Живко Тодоров и се интересувам от кандидадстване по програма Техностарт 

2.През месец юни съм завършил бакалавър в Холандия и разбирам, че е необходим 

легализиран превод на дипломата ми. Въпросът ми е следния: 

 

Необходим ли ми е Апостил на дипломата, тъй като до колкото съм наясно мога да го 

получа само и единтвено в Холандия, а от скоро съм пребиваващ в България?  

 

Също така, самата диплома ми се състои от удостоверение, лист с оценките и няколко 

страници допълнение с печат от университета. Всичките ли са ми необходими? (за 

справка вижте прикачванията) 

Отговор №46 

Уважаеми господин Тодоров, 

във връзка с Вашите въпроси Ви информираме за следното: 

Не е необходим Апостил за дипломата за нуждите на кандидатстване по проекта. 

Съгласно правилата, е необходимо копие от дипломата (в случая от университета от 

Холандия за бакалавърската степен) с легализиран превод на български език. От 

приложените от Вас документи е необходим превод на всички тях, без листа с оценки. 

 

Въпрос №47 

>>> <zori.gospodinova@gmail.com> 4.10.2016 г. 11:46 ч. >>> 

Здравейте! 

Казвам се Зорница Господинова, защитила съм магистърска теза през ноември, 2013-та 

година в НБУ и се дипломирах през 2014-та година. 

Мога ли да участвам в програма „Техностарт-2” 

Благодаря Ви! 

С уважение, 

Зорница Господинова 

 

Отговор №47 

Уважаема г-жо Господинова, 

съгласно правилата на проект "Техностарт 2" допустимите кандидати по т.I, т.3 са 

физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-

квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. или 2016 г. във 

висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на 

Закона на висшето образование. Във вашият случай и по този критерии Вие сте 

недопустима за кандидатстване по проекта. 

 

 

 

 



Въпрос №48 

>>> <zori.gospodinova@gmail.com> 4.10.2016 г. 17:00 ч. >>> 

 

Здравейте! 

Прочетох, че допустимите кандидати са следните. Аз съм дипломирана 6 месеца по-

рано от посочената дата. Мога ли да участвам? 

1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през 

учебната 2015 - 2016 г. във висши училища в България, получили акредитация и 

създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от 

формата на обучение.  

2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2015 - 

2016 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, 

независимо от формата на обучение.  

3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с 

образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. или 

2016 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по 

условията и реда на Закона за висшето образование.  

4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-

квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. или 2016 г. във 

висши училища в чужбина, признати от съответната страна.  

5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, 

през учебната 2015 - 2016 г. или са получили докторска степен през 2015 г. или 

2016 г. в България.  

6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 към момента на кандидатстване да нямат 

регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица да не притежават фирма с 

предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес.  

7. Желаят да разработят жизнеспособен бизнес план и да го защитят в конкурса.  

8. При одобрен бизнес план да регистрират фирма на територията на Република 

България, съгласно българското законодателство.  
9.  

Благодаря Ви! 

Успешен ден! 

С уважение, Зорница Господинова 

 

Отговор №48 

Уважаема г-жо Господинова, 

в конкретния случай ако не сте дипломирана през 2015 г. или 2016 г. за целите на 

проекта не сте допустим кандидат. 

 

Въпрос №49 

>>> Dimitar Mechev <mutag@abv.bg> 5.10.2016 г. 11:47 ч. >>> 

Здравейте, 

Относно този регламент "(ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013" и по точно частта 

свързана с "помощите за дейности, свързани с износ на трети държави или държави 



членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със 

създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, 

свързани с износа." Какво точно се има в предвид? Ако искам да използвам дадена 

фирма, от страна членка, която има нужната апаратура, да ми бъде доставчик и да 

произвежда сроден на нейния продукт, води ли се за дистрибуторска мрежа?  

Тъй като продуктът, който би се произвеждал е специфичен и не би бил годен за 

продажба на друго място освен в България.  

 

Поздрави, 

Димитър Мечев 

 

Отговор №49 ᐧ 

 

Уважаеми г-н Мечев, 

този текст касае случай, ако вие извършвате износ и функционирате като 

дистрибуторска мрежа. От краткото описание не може категорично да дадем отговор 

дали и вашият случай ще бъде дистрибуторска мрежа. Разбираме че вие искате да 

закупите еднократно от доставчик от ЕС дадена апаратура, необходима за 

производството на вашият продукт, който ще се продава в България. Ако е в тази 

хипотеза, то няма да се изтълкува като дистрибуторска мрежа.  

 

Въпрос №50 

>>> Mia Lubenova <lubenovamia@yahoo.com> 4.10.2016 г. 19:39 ч. >>> 

Здравейте, 

По повод обявения прием на проекти по програма "Техностарт - 2" на Министерство на 

икономиката, искам да попитам като докторант отчислен с право на защита през м. 

декември 2014 г., но с все още незащитен докторски труд, имам ли право да 

кандидатстам с проект по програма "Техностарт'? 

 

С уважение, 

Мария Любенова 

 

Отговор №50 

 

Уважаема г-жо Любенова, 

съгласно условията на глава трета, раздел I, т.5, по проекта могат да кандидатстват 

"български или чуждестранни граждани, които са докторанти през учебната 2015-2016 

година или са получили докторска степен през 2015 г. или 2016 г. в България". 

В случай че вие сте била със статут "отчислен с право на защита" през 2015 г. и 2016 

г., то вие не отговаряте на условието за допустимост. 

 

 

 

 



Въпрос №51 

>>> Andrey Ruskov <andrey.ruskov@gmail.com> 5.10.2016 г. 13:46 ч. >>> 

 

Здравейте, Интересува ме дали мога да участвам в конкурса "Техностарт 2" като 

докторант със статут "отчислен с право на защита"? Предстои ми защита на дисертация 

през декемви 2016 г. в български ВУЗ. 

 

Благодаря. 

С уважение, 

Андрей Русков 

 

Отговор №51 

Уважаема г-н Русков, 

съгласно условията на глава трета, раздел I, т.5, по проекта могат да кандидатстват 

"български или чуждестранни граждани, които са докторанти през учебната 2015-2016 

година или са получили докторска степен през 2015 г. или 2016 г. в България". 

Ако вие сте бил със статут "отчислен с право на защита" през 2015 г. и 2016 г., то вие 

не отговаряте на условието за допустимост. 

 

Въпрос №52 

>>> alex nikolova <aleks_vt@yahoo.com> 6.10.2016 г. 11:18 ч. >>> 

 

Уважаеми господине/Уважаема госпожо, 

Казвам се Аксения Николова и бих искала да попитам дали мога да кандидатствам по 

проекта ТехноСтарт2. 

На 34 години съм, висшето си образование съм завършила през 2005 година. Към 

момента съм регистрирана в бюрото по труда и получавам обезщетение за безработица 

на основание чл.54, ал.1 . 

Благодаря за отделеното внимание и се надявам на бърз отговор от ваша страна. 

С уважение, 

Аксения Николова 

 

Отговор №52 

Уважаема г-жо Николова, съгласно правилата на проекта, допустими кандидати са 

следните лица: 

1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през 

учебната 2015 - 2016 г. във висши училища в България, получили акредитация 

и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, 

независимо от формата на обучение.  

2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2015 - 

2016 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, 

независимо от формата на обучение.  

3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с 

образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. 



или 2016 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени 

по условията и реда на Закона за висшето образование.  

4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-

квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. или 2016 г. във 

висши училища в чужбина, признати от съответната страна.  

5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, 

през учебната 2015 - 2016 г. или са получили докторска степен през 2015 г. или 

2016 г. в България.  

6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 към момента на кандидатстване да нямат 

регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица да не притежават фирма с 

предмет на дейност, сходен с бъдещият им бизнес. 

В случай че сте завършила през 2005 г., то вие не сте допустим кандидат по проекта. 

 

Въпрос №53 

<antonovrosen@gmail.com> 6.10.2016 г. 14:15 ч. >>> 

 

Здравейте,  

пиша Ви във връзка с разработване на проект по програма "Техностарт 2 - Насърчаване 

на иновационната активност на младите хора в България". 

 

Имам няколко въпроса относно проекта, а именно: 

 

1.) Финансиране по проект: 

- Ако сметна, че ще бъде необходимо да използвам максимално допустимото 

безвъзмездно финансиране в размер на 19 800 лв, като съответно си самофинансирам 

10-те процента в размер на 2200 лв, т.е. общо 22 000 лв, но в графата "Финансиране 

извън проекта" заложа допълнителни собствени финансови средства, които също ще 

използвам, т.е. бюджета от 22 000 лв. няма да ми бъде достатъчен, то тогава пак ли 

съм ограничен за период от 12 месеца да завърша цикъла, който ще доведе до 

окончателното реализиране на бизнес плана?  

Казано с пример: За окончателното изпълнение на бизнес плана ще са ми необходими 

50 000лв., аз кандидатствам с бизнес проект и получавам финансова помощ в размер 

на 19 800лв., като сам доплащам другите 30 200лв. Тогава аз трябва ли да съм 

реализирал бизнес проекта и да съм изразходвал зададените 50 000 лв. за срок от една 

година или мога да съм използвал само отпуснатите 19 800лв. + 2200лв. 

съфинансиране, а останалите 28 000лв. да инвестирам в следващата година? 

 

2.) Ако за срока на действие на проекта (12 месеца) съм планирал реинвестиция на 

собствени финансови средства, но в последствие се окаже, че няма да са ми 

необходими или ще са ми необходими по-малко от заложените, това би ли било 

проблем за изпълнението на проекта? 

 

3.) Мога ли да използвам за производството помещение/склад на мой роднина, като за 

целта няма да плащам наем и няма да съм го задал като разход в бизнес плана и ако да 

как трябва да го впиша в проекта? 

 

4.) Ако нямам предварително сключен договор за наем за помощението, което ще 

използвам и съответно нямам собствено такова, това би ли се счело за минус в 

подаденото проектно предложение? 

 



5.) Ако в т. "IX. Бюджет за усвояване на собствена финансова помощ и собствено 

съфинансиране" общите разходи надхвърлят 22 000, това значи че за всеки разход над 

тази сума, финансирането е изцяло от мен ли? 

 

Благодаря! 

 

Поздрави, инж. Росен Антонов 

 

Отговор №53 

Здравейте г-н Антонов, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

1.За целите на проекта, финансирането е до 22 000 лв, в т.ч. 19 800 лв безвъзмездна 

помощ и 2 200 лв собствено съфинансиране. Отделно ако са ви необходими още 

средства за дейността, който вие си доплащате няма проблем и тях да ги инвестирате, 

но в бюджета на бизнес плана (т.IX) трябва да заложите само тези 22 000лв. Ако 

планирате допълнително финансиране извън проекта в т.III на бизнес плана може да 

го декларирате като сума.  

2.Не е проблем. 

3.Да може, като в този случай е необходимо да го опишете в т.VI, т.1 от бизнес плана и 

съответно не трябва да залагате в бюджета разходите си за наем като допустим разход.  

4.Ако не разполагате с налично помещение съответно ще бъдете оценен с по-малко 

точки по този критерии.  

5.Бюджета по т.IX не трябва да надхвърля 22 000 лв като общи разходи. 

 

Въпрос №54 

Dimitar Mechev <mutag@abv.bg> 7.10.2016 г. 10:26 ч. >>> 

Здравейте, 

 

Явно не съм се изразил ясно. Не става на въпрос за закупуване на съответната машина 

(апаратура), а да използвам тяхната машина, т.е. аз ще поръчам (закупя) от тях 

съответния продукт и периодично ще правя допълнителни поръчки, като ще развивам 

своя пазарна мрежа. Продуктът е сходен, но не и еднакъв с тяхното производство.  

 

С Уважение, 

Димитър Мечев 

 

Отговор №54 

Здравейте г-н Мечев, 

по проекта са допустими единствено закупуването на ДМА, в случая съответната 

машина (апаратура), а не като вид ползване във вид на наем на съответната машина. 

 Въпрос №55 

>>> Iliyana Petrova <iliana.petrova.11@gmail.com> 7.10.2016 г. 10:35 ч. >>> 

Здравейте, 

Казвам се Илияна Петрова и съм студентка в Американски университет Благоевград. 

Тъй като нямам собствено помещение за развиване на идеята ми и възнамерявам да 

ползвам цех под наем, имам следните три въпроса: 



 

1.Необходимо ли е в проектното предложение да упоменавам точния адрес на 

производство?  

2. Следва ли да прилагам предварителен договор за наем и ако не го приложа ще 

повлияе ли на оценката на проектното предложение? 

3. При условие, че след сключване на договора за финансиране се наложи промяна на 

местоположението на помещението, което предвиждам за направата на цех, (в същия 

град но на различен адрес от упоменатия в проектното предложение) допустимо ли е 

да се сключи изменение на договора за финансиране? 

 

Благодаря! 

 

Отговор №55 

Здравейте г-жо Петрова, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

1.Може да го упоменете, но не е задължително. 

2.Не е необходимо на този етап, няма да повлияе на оценката. Би повлияло ако имате 

собствено налично помещение, което ще позвате за дейността. 

3. Да, това би означавало изменение на бизнес плана, за което е необходимо да се 

сключи Анекс към договора. 

 

Въпрос №56 

>>> Костадин Бояджиев<kostadingb@gmail.com> 7.10.2016 г. 09:37 ч. >>> 

Здравейте.  

Казвам се Костадин Бояджиев, в момента уча магистратура във ВТУ „Св.Св. Кирил и 

Методий". 

Въпросът ми е свързан с описаното от вас положение в което кандидатът е недопустим 

ако има негов роднина който има бизнес в същата насока.при мен казусът е следния. 

Работя във фирма на близък роднина, фирмата е с основна дейност ,,търговия на едро" 

във фирмата научиха за моето желание да кандидатствам по ,,Техностарт 2" с проект 

свързан с моето образование. От фирмата решиха да разработят проект със сходна 

насоченост на моя за участие в др. програма. Техния и моя проект към момента на 

кандидатстване са допустими и отговарят на изискванията по програмите. Въпросът ми 

е ако бъдат одобрени и двата проекта, то моя проект би ли се оказал в хипотезата на 

,,точката в която описвате свързаност по роднинска линия". Уточнявам, че моя проект 

няма нищо общо с ,,търговия на едро", каквато както споменах по- горе е дейността на 

фирмата на моят роднина. 

 

Отговор №56 

Уважаеми г-н Бояджиев, 

по проект "Техностарт 2", потенциалните кандидати трябва да развиват основната си 

икономическа дейност в следните допустими сектори /раздели/ кодове съгласно 

Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (КИД-2008), утвърдена от НСИ:  
1. Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“, с изключение на помощите за 

които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага;  



2. Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от 

раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.D 

В случай че Вие кандидатствате с бизнес идея за дейност по горепосочените кодове на 

икономическа дейност по проект "Техностарт 2", а Вашият роднина кандидатства със 

същата идея по друга програма и съответно бъдете одобрени, то ще попаднате в 

хипотезата на двойно финансиране особено ако и допустимите разходи са сходни. 

Съгласно правилата по проект "Техностарт 2", бизнес планове, които повтарят реална 

дейност на съществуваща фирма, която е собственост и/или се управлява от свързани 

по смисъла на § 1 от ДР на Търговския закон с кандидата лица, не се финансират 

 

Въпрос №57 

>>> <v_stamatov@mail.bg> 7.10.2016 г. 11:36 ч. >>> 

Здравейте! 

Запознах се с текста и възникна следния въпрос при точка 7. Завършил съм две 

специалности, бакалавър "Финанси" и бакалавър "Маркетинг", след което две 

магистратури "Финансов мениджмънт" и "Стопанско управление. 

Бизнесадминистрация". Завърших образованието си 2010та и желая да кандидатствам 

по програмата. Ако правилно тълкувам точка 7, не е необходимо да съм завършил 

конкретно през 2015-2016, а жизнеспособен бизнес план, който да защитя в конкурса? 

Това е въпросът ми конкретно по темата, а в случай че нямам право да участвам, има 

ли сходна програма в която да се включа? 

Допустими кандидати по проекта: 

1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през 

учебната 2015 - 2016 г. във висши училища в България, получили акредитация и 

създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от 

формата на обучение. 

2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2015 - 2016 

г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от 

формата на обучение. 

3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с 

образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. или 

2016 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по 

условията и реда на Закона за висшето образование. 

4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-

квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2015 г. или 2016 г. във висши 

училища в чужбина, признати от съответната страна. 

5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през 

учебната 2015 - 2016 г. или са получили докторска степен през 2015 г. или 2016 г. в 

България. 



6. Лицата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 към момента на кандидатстване да нямат 

регистрирана фирма, както и свързаните с тях лица да не притежават фирма с предмет 

на дейност, сходен с бъдещият им бизнес. 

7. Желаят да разработят жизнеспособен бизнес план и да го защитят в 

конкурса. 

8. При одобрен бизнес план да регистрират фирма на територията на Република 

България, съгласно българското законодателство. 

С уважение, 

Велизар Стаматов 

Отговор №57 

Уважаеми г-н Стаматов, 

точка 7 от изброените допустими кандидати не изключва изискването по останалите 

точки, т.е. трябва да сте дипломиран пред 2015 г. или 2016 г. 

Извън проект Техностарт бихте могли да се запознаете с процедурите, които са 

предвидени за 2017 г. по ОПИК 2014 - 2020 г. За информация може да видите проекта 

на Годишна работна програма за 2017 г. по ОПИК на следната интернет страница: 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/157/786_300915_OPIC_IGRP_201

7.pdf 

 

Въпрос №58 

>>> Dan Angelov <dan.e.angelov@abv.bg> 7.10.2016 г. 23:33 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Моят проект залага на изработването и продажбата на няколко продукта от една и 

съща област на приложение. 

Не смятам да включвам в бизнес плана си закупуване на машини, а само закупуване на 

материали и изработка като външна услуга. 

Имам няколко въпроса върху това какви активи мога да включа в бизнес плана си: 

1. Мога ли да определя средства за закупуване на помещение (склад), а не за наемане 

на такова? 

Разбирам, че най-много 15% от средствата ми трябва да са отделени за тази цел. 

2. Мога ли да възложа на себе си поръчка за реклама на продуктите си за някаква 

минимална сума? 

Задавам този въпрос, тъй като не се сещам за друг, който би могъл качествено да 

рекламира моите продукти. 

3. Възможно е за някои мои продукти да е необходимо да се закупят прекалено много 

елементи и материали. Бих ли могъл просто да заложа в бизнес плана си крайна 

себестойност на целия продукт, като посоча видовете необходими материали за 

изработването му? Или трябва да посоча необходимите средства за всички материали? 

Нали разбирате, че не всички разходи могат да се планират предварително? 

 

Благодаря Ви предварително за отделеното време. 

 

Дан Ангелов 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/157/786_300915_OPIC_IGRP_2017.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/157/786_300915_OPIC_IGRP_2017.pdf


Отговор №58 

Уважаеми г-н Ангелов, 

ето и отговорите на Вашите въпроси: 

1.Не може да закупите помещение (склад), тъй като е недопустим разходите за покупка 

на земя и сгради са недопустими по проекта. Може само под 

2.Не е възможно. 

3.Да възможно е. 

 

Въпрос №59 

>>> Dayana Kostadinova <dayana_kostadinova@abv.bg> 8.10.2016 г. 18:45 ч. >>> 

 

Здравейте, 

Обръщам се към Вас с питане относно сферата на дейността по проекта "Техностарт 2 - 

Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България". В момента 

разработвам бизнес план за производство на смартфони, тази дейност допустима ли е 

по този проект? Благодаря предварително за отделеното време. 

С уважение Даяна Костадинова 

 

Отговор №59 

Здравейте г-о Костадинова, 

вижте в приложения файл по КИД-2008 може да видитедали попада тази дейност в 

сектор С- Преработваща промишленост (стр.57-71). 


